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La oss komme i gang
Koble til TV-en.
Koble til alt annet før du setter AC-strømledningen i stikkontakten.
Visning fra baksiden

AC IN-kontakt

HDMI OUT-port

HDMI-inngangsport

Strømledning

HDMI™-kabel
Til et strømuttak

Du kan overføre lagret data fra det gjeldende PlayStation®4-systemet til det nye
PS4™-systemet. Hvis du skal gjøre dette, anbefaler vi at du fullfører
dataoverføringen under den første oppsettsprosessen for det nye systemet.
Hvis du gjør det senere, mister du lagrede data på det nye systemet. For å
få veiledning om hvordan du overfører data og hvilke typer data du kan
overføre, kan du se i brukerhåndboken. manuals.playstation.net/no/04.html
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Koble til Internett.
Vi anbefaler å bruke en LAN-kabel (selges separat) for å få en mer
stabil nettverkstilkobling.
Hvis du foretrekker å bruke en trådløs tilkobling (Wi-Fi), skal du ikke
koble til en LAN-kabel.
Visning fra baksiden

LAN-port

Tilkoblingstype:
Ruter

En enhet som er koblet til
Internett, for eksempel et
modem

Nettverkskabel
(selges separat)
Til Internett

Få mest mulig ut av PS4™-systemet ved å koble det til Internett. Du kan spille
spill online og kommunisere med venner.*1
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Slå på TV-en, og velg HDMI som inngang.
Slå på PS4™-systemet ved å trykke på
(power)-knappen.
Power-indikatoren blinker blått og lyser deretter hvitt.

Visning fra forsiden

Power-knapp/power-indikator

Hvis TV-en ikke viser bilde når power-indikatoren lyser hvitt, må du starte
systemet på nytt. Hold nede (power)-knappen i minst 7 sekunder for å slå av
systemet. Deretter slår du det på igjen.
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Koble den trådløse DUALSHOCK®4-kontrolleren
til systemet med USB-kabelen, og trykk
deretter på
(PS)-knappen.
Kontrolleren pares med systemet og slår seg på.
Visning fra forsiden

USB-port

USB-port

USB-kabel

PS-knapp

•• Du må pare en kontroller når du bruker den for første gang, og når du bruker
kontrolleren på et annet PS4™-system. Hvis du vil bruke to eller flere
kontrollere, må du pare hver kontroller.
•• Etter at du har paret kontrolleren, kan du koble fra USB-kabelen og bruke
kontrolleren trådløst.
•• Du kan bruke opptil fire kontrollere samtidig. Når du trykker på
(PS)knappen, lyser lyslisten i den tildelte fargen. Den første kontrolleren som
kobles til, lyser blått, og de neste kontrollerne lyser rødt, grønt og rosa.
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Gjør den til din egen.
Du er snart ferdig. Følg instruksjonene på skjermen for å
konfigurere en Internett-tilkobling, angi dato og klokkeslett og
konfigurere andre innstillinger – velg deretter [Start nå] fra
konfigureringsskjermbildet.
Etter at du har konfigurert Internett-tilkoblingen, kan det hende at
en oppdatering av systemprogramvaren lastes ned automatisk.
Fremtidige oppdateringer vil forbedre ytelsen og legge til nye
funksjoner.
Har du barn som kommer til å bruke PS4™-systemet? I så fall må
du lese delen Foreldrekontroller.

Hvis du senere vil endre innstillinger som du har hoppet over, velger du
(Innstillinger) fra funksjonsskjermen.
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Foreldrekontroller
Vi anbefaler foreldre/foresatte å opprette en separat konto til hvert
barn som skal bruke PS4™-systemet, med nøyaktig fødselsdato,
for å hjelpe oss med å levere en alderspassende opplevelse.
Foreldre og foresatte kan også bruke foreldrekontroll til å
skreddersy barnets opplevelse, inkludert blokkere eller begrense
bruken av PlayStation™Store og styre tilgangen de har på
meldinger og chat, deling av brukerlaget innhold – som bilder
og videoer – og bruk av den innebygde nettleseren.
Hvis du vil ha mer informasjon om hva som kan begrenses,
og hvordan du angir restriksjoner, kan du se i brukerhåndboken.
manuals.playstation.net/no/01.html

Du kan begrense bruken av spill som har aldersbegrensninger,
ved å angi foreldrekontrollnivået i henhold til følgende tabell.
Europa, Afrika og India
Spillerens alder
Foreldrekontrollinnstilling
på PS4™

Under
3

3–6

7–11

12–15

16–17

18 og
eldre

1

2

3

5

7

9

Høyeste
aldersklassifisering for
spill
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Tyskland
Spillerens alder
Foreldrekontrollinnstilling
på PS4™
Høyeste
aldersklassifisering for
spill
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Under
6

6–11

12–15

16–17

18 og
eldre

1

3

5

7

9

Ta en titt
Funksjonsskjerm

Få tilgang til funksjoner på PS4™systemet, inkludert varslinger,
venner og innstillinger.

Opp-knapp

Ned-knapp

Hjem-skjerm
Innholdsområde
Tilgang til spillene og annet
innhold.

Opp-knapp

Ned-knapp

Innholdsinfoskjerm

Den nyeste informasjonen om det
valgte innholdet vises.
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La oss spille
Starte spillet

Sett inn en disk. Velg spillet fra innholdsområdet for å begynne
å spille. Ingen spilldisk? Du kan laste ned spill fra
PlayStation™Store. Se «Logge på PlayStation™Network».
Visning fra forsiden

Gå tilbake til hjem-skjermen fra et spill

Hvis du vil gå tilbake til hjem-skjermen uten å avslutte et spill,
trykker du på
(PS)-knappen.
For å gjenoppta spillet velger du det fra innholdsområdet.

Avslutte spillet

Trykk på og hold nede
(PS)-knappen, og velg [Lukk program] fra
hurtigmenyen som vises.

Løse ut disken
Trykk på

(eject)-knappen.

Visning fra forsiden

Eject-knapp
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Koble til mono-hodesettet

For talechat i spill kobler du mono-hodesettet til kontrollerens
kontakt for stereohodesett.
Mono-hodesett
Mikrofon
MIC-bryter

Klype

Kontakt for stereohodesett

Lade kontrolleren

Med PS4™-systemet enten på eller i hvilemodus kobler du til
kontrolleren med en USB-kabel. Hvis du vil ha informasjon om
hvilemodus, kan du lese delen Slå av.

Lyslist

USB-port
USB-kabel
Til PS4™-systemet

Hvis du vil lade kontrolleren mens systemet er i hvilemodus, må
du velge et annet alternativ enn [Av] under
(Innstillinger) >
[Strømsparingsinnstillinger] > [Still inn funksjoner som er tilgjengelige i
hvilemodus] > [Forsyn strøm til USB-porter].
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Logge på PlayStation™Network
PlayStation™Network er en onlinetjeneste som gjør at du kan få
mer ut av PS4™-systemet. Logg på for å laste ned spill fra
PlayStation™Store, dele bilder og videoer fra spill og bruke en
rekke ulike funksjoner og tjenester.

Chatte
Laste ned spill

Del spillet ditt
Kommunisere med venner

For å logge på PlayStation™Network må du ha en konto
du bruker for tilgang til PlayStation™Network.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du logger på,
kan du se i brukerhåndboken
manuals.playstation.net/no/03.html

PlayStation™Network, PlayStation™Store og PlayStation®Plus er underlagt
bruksvilkår og land- og språkrestriksjoner. Brukerne er ansvarlige for
gebyrer tilknyttet Internett-tjenester. Noe innhold og enklere tjenester
er underlagt gebyrer. Brukere må være minst 7 år, og brukere under
18 år må ha tillatelse fra foreldrene sine. Ytterligere aldersrestriksjoner
kan være gjeldende. Det er ikke garantert at tjenesten er tilgjengelig.
Onlinefunksjoner til spesifikke spill kan trekkes tilbake med forvarsel –
playstation.com/gameservers. Fullstendige vilkår gjelder: Tjenestevilkårene
for PSN på playstation.com/legal.
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Dele spillopplevelsen
Dele spillingen online

Trykk på SHARE-knappen og velg et av disse alternativene for å
dele spillingen online.
SHARE-knapp

Laste opp et skjermbilde
Ta et skjermbilde av spillingen og last det opp til
sosiale nettverk, eller bruk
(Meldinger) for å
sende det til venner.
Laste opp et videoklipp
PS4™-systemet tar kontinuerlig opp de siste
15 minuttene med spilling. Du kan laste opp et
videoklipp av den innspilte spillingen til sosiale
nettverk.
Kringkaste spillingen direkte
Kringkast spillingen til en direktesendt
streamingtjeneste, slik at andre kan se eventyrene
dine.

NO
13

Vise delt spilling

Bruk
(Direkte fra PlayStation) til å vise kringkastinger, videoklipp
eller skjermbilder delt av andre spillere.

Spille et spill sammen

Bruk
(Share Play) for å dele spillskjermen med en annen spiller,
slik at dere kan spille det samme spillet sammen.*2

Hvis du vil ha informasjon om delingsfunksjonen, kan du se i
brukerhåndboken.
manuals.playstation.net/no/02.html
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Slå av
Advarsel

Koble kun strømledningen fra stikkontakten når power-indikatoren er avslått.
Hvis du kobler den fra mens power-indikatoren lyser eller blinker, kan det
hende at data går tapt eller blir ødelagt, eller at systemet blir skadet. Pass på å
lese delen Slå systemet helt av nedenfor.

Sette systemet i hvilemodus

Når systemet er i hvilemodus, er det fortsatt på, men har et lavere
strømforbruk. Du kan konfigurere systemet til å laste ned filer og
lade en kontroller mens det er i hvilemodus.
Velg (Strøm) fra funksjonsskjermen, og velg deretter
[Strømalternativer] > [Gå inn i hvilemodus]. Power-indikatoren
blinker hvitt og lyser deretter oransje.
Hvis du vil avslutte hvilemodus, trykker du på
(PS)-knappen.

Slå systemet helt av

Velg (Strøm) fra funksjonsskjermen, og velg deretter [Slå av PS4].
Power-indikatoren blinker hvitt og slukker.

Power-indikator
Hvit

Systemet er på.

Oransje

Systemet er i hvilemodus.

Av

System er avslått.
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Mer informasjon
Brukerhåndboken
Finn ut alt PS4™-systemet kan gjøre. Finn ut hvordan du kan
konfigurere innstillinger og bruke hver funksjon.
Velg
(Innstillinger) >
(Brukerhåndbok / nyttig informasjon)
> (Brukerhåndbok) fra funksjonsskjermen.
Du kan også se brukerhåndboken ved å gå til:
manuals.playstation.net/document/no/ps4/
Du må ha en Internett-tilkobling for å vise brukerhåndboken.

Sikkerhetshåndbok

Finn ut hvordan du trygt kan bruke PS4™-systemet. Denne
håndboken inneholder også informasjon om spesifikasjoner.
Les den før du bruker systemet.

*1	Online-basert

flerspillermodus på PlayStation®4 krever et betalt PlayStation®Plus-abonnement.
PlayStation®Plus-abonnement er kun tilgjengelig for de med en konto de bruker for tilgang
til PlayStation™Network, som også har tilgang på PlayStation™Store og rask Internett-tilkobling.
PlayStation®Plus-innhold og -tjenester varierer avhengig av hvor gammel abonnenten er.
*2	Share Play: Tillater ubegrenset med 60-minutters økter. PlayStation Plus-medlemskap,
®
høyhastighetstilkobling til Internet (2 Mbps opplastingshastighet anbefalt), PS4™-system
og konto for PlayStation™Network påkrevd. Begrensninger for land og spill og andre
begrensninger gjelder: playstation.com/shareplay.
" ", "PlayStation", "
", "DUALSHOCK" og "PlayStation Shapes Logo" er registrerte
varemerker eller varemerker for Sony Interactive Entertainment Inc..
“SONY” og “

” er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and
other countries.
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Informasjon om systemets funksjonalitet og bildene som er trykket i dette dokumentet, kan være
annerledes enn det du finner i systemet, avhengig av systemprogramvareversjonen du bruker.
I tillegg kan illustrasjonene i denne håndboken være annerledes enn selve produktet.
Informasjonen i denne veiledningen kan bli endret uten forvarsel.
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